
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO SOCIETY 2012 
 
 
1) Das inscrições dos jogadores 
 

- Serão aceitas inscrições de qualquer associado ao CFS sem custo nenhum. 
- Os funcionários terceirizados também podem participar do campeonato. 
- Para os não associados o custo para se inscrever é de R$ 50,00. 
- Não será aceita qualquer tipo de inscrição de nenhum jogador até a data posterior a data 

da primeira partida 28/09/2012. 
- Não será aceita inscrições de times após 06/09/2012. 

 
2) Da substituição de inscrição de jogadores durante o campeonato 
 

- Esse evento será somente aceito se um integrante de algum time o deixar por motivo de 
desligamento da Empresa ou contusão grave, e essa nova inscrição deve ser aceita pelos 
demais times, respeitando o item 1. 

 
3) Regras de Jogo 
 

- A partida será disputada por duas equipes, cada uma composta obrigatoriamente de sete 
atletas, um dos quais será o goleiro. 

- Em caso de comum acordo o jogo pode acontecer, caso um time tenha até 5 atletas, 
contando o goleiro. 

- Para iniciar uma partida um time deve conter no máximo 15 jogadores inscritos para a 
partida junto ao mesário, sendo que no campeonato o time pode ter até 20 jogadores 
inscritos. 

- O jogo não deve continuar, em caso de expulsões e um time chegar a um número menor 
do que 4 atletas. 

- As substituições são ilimitadas, desde que com a permissão do Árbitro. 
- Qualquer um dos atletas poderá trocar de posição com o goleiro, desde que autorizado 

pela Arbitragem e com a bola fora de jogo. 
- Os jogos terão duração de 50 minutos, sendo 25 cada tempo e 10 minutos de intervalo. 
- Será permitido ao técnico ou capitão de cada equipe solicitar um pedido de tempo por 

período de jogo, sendo que deverá ser solicitado ao árbitro e, este tempo será concedido 
na próxima paralisação do jogo e terá a duração de 01 minuto, que deverá ser acrescido 
ao término do período. 

- Toda falta tem direito a tiro livre e, chegando ao número de 8 faltas cometidas por um dos 
times, o time adversário tem direito a cobrança de pênalti. Chegando ao final de cada 
tempo essas faltas coletivas são zeradas. 

 
4) Regras do Campeonato 
 

- A primeira fase será composta de jogos onde todos os 6 times se enfrentarão. 
Classificarão para a fase Semi-Final os primeiros 4 colocados, onde o primeiro colocado 
enfrentará o quarto colocado e o segundo colocado enfrentará o terceiro colocado. 

- Os critérios de desempate de classificação da primeira fase são: 
1. Número de vitórias 
2. Saldo de gols 



3. Gols marcados 
4. Confronto direto 
5. Número de cartões vermelhos 
6. Número de cartões amarelos 
7. Sorteio 

 
5) Do não comparecimento à partida (W.O.) 
 

- Em caso de W.O., o time que causou o W.O. deverá ser desclassificado do campeonato, e 
os pontos computados por essa equipe (tanto a favor como contra) os demais times, 
deverão ser desconsiderados. 

 
6) Dos cartões e punições 
 

- Caso o atleta receba o cartão amarelo, o mesmo deve ficar 02 minutos fora da partida. 
Com dois cartões amarelos na mesma partida, automaticamente o jogador deverá receber 
no lugar do segundo amarelo, um cartão azul. 

- Caso o atleta receba o cartão azul, o mesmo será excluído da partida podendo entrar outro 
em seu lugar após 02 minutos. 

- O jogador que cometer mais de 6 faltas individualmente na mesma partida deverá receber 
o cartão azul. 

- Caso o atleta receba o cartão vermelho, o mesmo será excluído da partida não podendo 
entrar outro atleta no seu lugar. Posteriormente, o jogador será julgado pela comissão do 
campeonato, composta por um líder de cada time, para a consideração da sua 
permanência no campeonato. 

- Caso o atleta receba dois cartões amarelos ou azuis (em duas partidas diferentes) e cartão 
um vermelho, estará suspenso da próxima partida. 

 
7) Da fase final 
 

- Nos jogos finais, compostos por semi-finais, final e disputa de terceiro lugar; caso aconteça 
o empate, haverá prorrogação de 10x10 minutos sem regras de gol de ouro, caso persista 
o empate, o jogo será decidido nos penâltis. 


